Zápisnica 3/2016
zo zasadnutia výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma zo dňa
09.03.2016.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie výboru P.S a D.R P.S bolo zvolané predsedom výboru elektronicky a aj osobne.
Na začiatku jednania predseda výboru predstavil program jednania a určil zapisovateľa
zápisnice.
Program: 1. Privítanie členov výboru a D.R
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru (predseda P.S)
3. Informácia o príprave prác na úprave zvážnice „Härmitka“ pre ŠT Lesy Rožňava, závod
Betliar, LS Podsúlová
4 Informácia o ťažbe dreva v poraste 5014-A „Martinkovo“
5. Informácia o stave a priebehu príprav valného zhromaždenia členov P.S G.P
6. Rôzne
1. Privítanie členov výboru a D.Ra pracovníčky zodpovednej za ekonomickú agendu:
Predseda výboru P.S privítal všetkých prítomných a predstavil program jednania a určil
zapisovateľa zápisnice z dnešného jednania. Prebehlo hlasovanie za uvedený program. Z hlasovania
vyplýva nasledovný výsledok: Zo 4 prítomných členov výboru P.S boli všetci za prijatie predstaveného
programu. Program jednania bol schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí:
Uzn.č.2: Splnené čiastočne. Dodávka pneumatík na auto „Ford“ bola predsedom P.S urgovaná, avšak
dodávateľ zatiaľ nedostal pneumatiky požadovanej vzorky, je závislý na dovoze zo zahraničiaz Ruska. Sledovanie plnenia uznesenia ostáva naďalej.
Z: Predseda PS
Uzn.č.4: Splnené čiastočne.Internetová stránka P.S sa postupne kompletizuje, je potrebné zvýšiť
intenzitu práce na jej kompletizácii.
Z: Predseda PS

Uzn.č.9: Termín plnenia uznesenia neprešiel (31.03.2016). Buldozér sa pripravuje na plánované
práce- úprava zvážnic.
Z: Predseda PS T: 31.03.2016
Uzn.č.10:Termín plnenia uznesenia neprešiel. Pracovno-právny vzťah s obsluhou buldozéra bude
včas pripravený.
Z: Predseda PS T: 31.03.2016
Uzn.č.11: Splnená. Skúšobné využitie softvéru na spracovanie dát účtovnej evidencie a ostatné
agendy bolo bezplatne využité za mesiac 02/2016. Výbor doporučil získať ďalšie bližšie informácie
o možnosti využitia predmetného softvéru k možnosti spracovania LV 1411. Po získaní týchto
informácií s konečnou platnosťou rozhodnúť o kúpe softvéru od firmy PROFI-EVIDENCIA pre PS.
Z: Predseda PS T: 30.04.2016
Uzn.č.12: Splnené. Doznačenie ťažby v poraste 5014-A Martinkovo bolo zabezpečené lesným
hospodárom za prítomnosti predsedu PS.
Uzn.č.13: Je v štádiu plnenia. Potrebné podklady pre úspešný priebeh valného zhromaždenia členov
PS sa pripravujú.
3. Informácia o príprave prác na údržbe zvážnic v oblasti „Härmitka“.
Cestou predsedu výboru PS, PS dostalo od zástupcu Štátnych lesov Rožňava, lesná správa Podsúlová,
pána Ing. Trojana ponuku na opravu zvážnic v úseku Pintikovo, Härmitka, pre zvoz dreva Štátnych
lesov a PS na obdobie druhej polovici marec 2016 a prvej polovici apríl 2016, v predpokladanom
objeme prác do 800 eur. Výbor PS túto ponuku schválil a poveril predsedu PS dojednať bližšie
podmienky k tejto ponuke.
Z: Predseda PS T:
ako v bode
4.Informácia o stave ťažby dreva v poraste 5014-A „Martinkovo“
Ako bolo predošle uvedené, doznačenie ťažby dreva v tomto poraste bolo ukončené. Predseda PS
vzhľadom na klimatické podmienky nedoporučuje pokračovať v ťažbe dreva v tomto poraste, pretože
by mohlo dôjsť k zníženej kvalite vyťaženej hmoty ( praskanie kmeňov v dôsledku zvýšenej
nasiakavosti dreva a nástupu vyšších teplôt) doťaženie v tomto poraste doporučuje na iný vhodný
termín. Zároveň predseda PS informoval prítomných, že dovtedy vyťažené drevo je pripravené na
sklade na odvoz a s odberateľom dojednáva termín odberu dreva.
5. Informácia o stave a príprave podkladov k valnému zhromaždeniu PS.
Predseda výboru PS informoval prítomných o stave príprav VZ:
- návrh konania VZ: 07.05.2016 (sobota) o 14:00 hod.
- miesto konania: Kino Rozvoj Gem. Poloma
- do termínu 07.04.2016 zabezpečiť spracovanie a odoslanie pozvánok pre všetkých členov PS
(osobne, poštou, elektronicky)
- bol schválený obsah bodov jednania na VZ
- spracovať správu za činnosť PS za hospodársky rok 2015 ( PaedDr. M. Šimun a O. Očkaík)

- spracovať správu za činnosť DR PS ( p. D.Galajda za rok 2015)
- pripraviť ostatné podklady ( prezenčná listina účasti členov na VZ, prezenčná listina výplaty
podielov, plán činnosti na rok 2016 a pod. )
Z: Výbor PS a DR PS T: 05.05.2016
6.Rôzne
Členom výboru p. J. Sáreníkom bola vznesená informácia o možnosti a termíne vydávania lístkov
občanom na prípravu palivového dreva cestou samovýroby.
Ing. M. Brezňan požiadal výbor PS o definitívne stanovisko k ďalšej činnosti v DR Ing. E. Madáčovej,
resp. potreby zaistiť náhradu člena DR v zmysle volieb z VZ roku 2013.

Prijaté uznesenia:
1: 14/09/03/16 Previesť obhliadku požadovaných zemných prác na zvážnici Härmitka, spolu s jedným
členom výbore PS a objednávateľom prác. Dojednať konkrétne podmienky a dodávke prác.
T: 28.03.2016

Z: predseda výboru P.S

2: 15/09/03/16 Ukončiť ťažbu dreva v lesnom poraste 5014-A Martinkovo
T: 17.03.2016

Z: predseda výboru P.S

3: 16/09/03/16 Zabezpečiť odpredaj pripraveného dreva zo skladu Martinkovo, vyťaženého z porastu
5014-A
T: 24.03.2016

Z: predseda výboru P.S

4: 17/09/03/16 Na termín 07.05.2016 (sobota) na 14:00 hod. zabezpečiť a uskutočniť VZ členov PS
v Gem. Polome a zabezpečiť plnenie úloh uvedených v bode 5.
T: 07.05.2016

Z: predseda výboru PS

5: 18/09/03/16 V týždni pred konaním VZ zabezpečiť v miestnom rozhlase reláciu o konaní VZ
T: 02-06/05/2016

Z: predseda výboru PS

6: 19/09/03/16 Pre občanov obce zabezpečiť vydávanie lístkov- povolenia na samovýrobu palivového
dreva v lokalitách podľa súčasnej situácie.
T: Stály

Z: predseda výboru PS

7: 20/09/03/16 Zaoberať sa doplnením stavu členov v DR PS
T: 30.04.2016

Z: predseda výboru PS a DR

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Gemerská Poloma 09.03.2016
Predseda P.S Gemerská Poloma

___________________

Člen výboru P.S

___________________

Člen výboru D.R P.S

___________________

Zapisovateľ: Ing. M. Brezňan

___________________

Prílohy: prezenčná listina

